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STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

 

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 

2011 – 2016 ostatniej zmiany dokonano 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 73/XII/15 Rady Gminy 

Janów. 

 

WYDATKI BIEŻĄCE: 

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego jest kontynuowane od 2011 roku . Łącznie wydatki w latach 2011-

2015 wynoszą 107 885,93 zł. 

W 2015 roku kontynuowano prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac objętych 

umową nr 1/2013 zawartej w dniu 24 września 2013 roku oraz aneksem do ww. umowy z dnia 21 

maja 2015 roku na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Janów . W 2015 roku wykonano pozostałą cześć etapu IIIA oraz etap IIIB. 

Dokończenie etapu IIIA obejmowało przekazanie projektu do opiniowania i uzgadniania, 

wprowadzenie do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian 

związanych z nowymi wnioskami oraz przekazanie zmienionego projektu do akceptacji. 

Etap IIIB obejmował powtórzenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu zmiany studium, 

przeprowadzenie analizy uzyskanych opinii i uzgodnień wraz z wykazem oraz wprowadzenie zmian 

wynikających z opinii i uzgodnień. 

Dalsze prace będą kontynuowane w 2016 roku. 

Poniesione wydatki w 2015 roku w kwocie 8 520,00 zł dotyczą opracowania zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów (etap IIIA zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym ) i kosztów mapy do celów projektowych, 

 

Przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu  osobom zagrożonym wykluczeniem 

cyfrowym z terenu Gminy Janów” to projekt realizowany w latach 2013 – 2015 przez Gminę Janów. W 

2015 roku poniesione wydatki w kwocie 145 812,92 zł dotyczą: 

- kosztów świadczenia usług dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Janów od I do IX 2015 

roku w kwocie 25 200,00 zł, 

- kosztów usług zarządzania projektem w kwocie 20 500,02 zł, 

- kosztów zakupu 11 szt. Notebooków Lenovo (Gimnazjum w Piasku, Gminna Biblioteka Publiczna w 

Janowie) w kwocie 28 413,00 zł, 

- kosztów zakupu 29 szt. komputerów PC Achima-Costa (Gimnazjum w Piasku, Zespół Szkoln – 

Przedszkolny w Janowie ) w kwocie 70 269,90 zł, 

- kosztów ubezpieczenia komputerów w kwocie 1 430,00 zł. 

 

 

 



 

Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku. Rozliczenie finansowe dotyczące zakupu 

komputerów nastąpi w 2016 roku. 

 

Przedsięwzięcie pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 

Gminie Janów w latach 2014 – 2015 było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Janowie. W 2015 roku poniesione wydatki w kwocie 62 762,28 zł dotyczyły wypłaty zasiłków celowych 

i celowych specjalnych, wynagrodzenia koordynatora projektu i pracowników socjalnych, warsztatów z 

psychologiem oraz kosztów kursów zawodowych i stażów zawodowych. 

Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku i rozliczona finansowo.  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

 

Przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 

częstochowski”, którego liderem było Miasto Częstochowa zostało zrealizowane w 2015 roku w 

kwocie 1 084 694,32 zł.  

Projekt został zakończony w 2015 roku i rozliczony finansowo.  

 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola w Złotym Potoku” zostało zaplanowane na lata 2015 – 

2017. W 2015 roku wydatki w kwocie 58 545,00 zł dotyczyły wykonania koncepcji, projektu 

budowlanego i wykończeniowego przedszkola.  

Zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017 i będzie współfinansowane ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 


